
سنة التخرجالمحافظةتاريخ الميالداالسمم

2013القاهرة١٨-٠٩-١٩٩٢طارق محمد محمد احمد عبد القادر1

2012المنوفية٠٣-٠٢-١٩٩٠احمد سعيد عبدهللا صقر2

2012القاهرة١٥-٠٥-١٩٩٠احمد بيومي بركات3

2013الفيوم٠١-٠٨-١٩٩٠مصطفي رجب حسين خليل4

2012القاهرة٢٠-٠١-١٩٩٠سوسن احمد السيد احمد5

2013الفيوم٢٠-٠٤-١٩٩٢محمد احمد رمضان عبد الجليل6

2002القاهرة٢٣-١٢-١٩٨٠نبيل فايز فريج عبدهللا7

2010البحيرة٢٤-١١-١٩٨٦كريم عبد المقصود راغب النجار8

2002الغربية١٩-٠٧-١٩٨٠عبد الرحمن اليماني محمد االشقر9

2003الفيوم٢٨-٠٣-١٩٨٢احمد محمود عبدهللا حسن10

2004الغربية١٠-٠٨-١٩٨١محمد حسني محمد عطا هللا11

2001القاهرة١٠-٠٨-١٩٨٠رشا حسن سيد علي12

2003الفيوم٠١-٠١-١٩٨٢ممدوح بكري علي ابو الليل13

2002كفر الشيخ٠١-٠٦-١٩٨١وليد الشحات ابراهيم منتصر14

2007الفيوم٢٩-٠٣-١٩٨٢ايمن سمير صادق محمود15

2005القليوبية٠٦-١٠-١٩٨١حمدي سالمة عبد الحميد حسن16

2005الزقازيق٢٨-٠٥-١٩٨٣محمد عبد الحميد عطية محمد17

2005القاهرة١٠-٠٤-١٩٨٤اسراء رجب احمد الشرقاوي18

2006القاهرة٠١-٠٨-١٩٨٤الصاوي احمد الصاوي سليم19

2006كفر الشيخ٢٣-٠٥-١٩٨٢محمد البيلي عبد اللطيف محمد20

2003القاهرة٢٢-٠٤-١٩٨٢اسحق سعيد اديب سعيد21

2004حلوان٣١-١٠-١٩٨١سيد محمد علي احمد22

2007القليوبية٠١-١٢-١٩٨١هاني محمود محمد عبد العزيز23

2003الجيزة١١-٠٨-١٩٨١سعودي احمد سعد احمد24

2000القاهرة٢٣-٠٧-١٩٧٩محمد عبد العزيز عبد الفتاح25

1990القاهرة٠١-١١-١٩٦٧وجيه فؤاد يوسف حنا26

2004الوادي الجديد٠٣-٠٢-١٩٨٣ناجي حموده مرسي حموده27

2004القاهرة٠١-٠١-١٩٨٢حازم عبد العزيز عبد العزيز28

2013القاهرة٢٠-١٢-١٩٩٢احمد مرسي عبد الغني محمد29

2013القاهرة١٩-٠١-١٩٩٢ياسمين محمد احمد علي30

2012الشرقية٢٢-٠٨-١٩٨٦محمود محمد احمد طاهر31

2007الشرقية٢٢-١١-١٩٨٧اسالم محمد الحسيني علي فرج32
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2009الجيزة٢٢-٠٩-١٩٨٨مراد احمد امين ابراهيم خالف33

2006الشرقية٠٢-٠٢-١٩٨٥محمود لبيب محمد ابراهيم34

2013الغربية٢٨-٠١-١٩٩٠مختار محمد السعيد سالم35

2013الغربية٠٢-٠٩-١٩٨٩محمد محمد هيسم محمد عبد المنعم36

2009كفر الشيخ٠١-٠٨-١٩٨٨هشام محمد السيد قنبير37

2008الجيزة٠٣-١١-١٩٨٥احمد حمدي محمد عويس38

2010اسيوط٢١-١٢-١٩٨٨عمر حامد محمد عبد الجواد39

2013االسماعيلية٢٥-٠١-١٩٩٢محمد جمال عوض حماد40

2012الجيزة٢٥-٠٧-١٩٩٠يوسف محمد محمود حمدين41

2007االسماعيلية١٢-٠٥-١٩٨٦خالد جمال عوض حماد42

2011القليوبية٣١-٠١-١٩٩٠شيرين حامد السيد محمد43

2012المنيا٠٤-٠٨-١٩٩٠مزيون مني صموئيل بشاي44

2009الجيزة١١-٠٦-١٩٨٨يحيي سيد عبد الحميد هالل45

2011القاهرة٠١-١٠-١٩٨٨حاتم اشرف احمد عطية46

2011القاهرة٠١-٠٩-١٩٨٨شريف جمال احمد حافظ47

2009الشرقية١٩-٠٩-١٩٨٧حمادة محمد مغازي السيد48

2011البحيرة١٢-٠٤-١٩٩٠كريم عبدهللا عبد الرحيم عبدهللا49

2011القاهرة٣٠-١٢-١٩٨٩محمد حسن عيد عبد العزيز50

2013الغربية٣٠-٠٩-١٩٩٢كريم جمال محمد عبد الحي51

2014الشرقية٢٠-٠٥-١٩٩١امل احمد محمد احمد52

2006القاهرة٠٥-٠٨-١٩٨٥احمد سمير سليمان سليمان53

2013المنوفية٢٢-١٠-١٩٩٢محمد جميل ابراهيم ابو عميش54

2014الشرقية٠٧-٠٨-١٩٩٠عبدهللا حسن عبد اللطيف ابراهيم55

2011الشرقية٠٢-٠٣-١٩٩٠مؤمن احمد عيسي محمد56

2009الغربية٢٨-٠١-١٩٨٧ابراهيم السيد محمود القصاص57

2010الجيزة٢٠-٠٤-١٩٨٩سمر هاشم فرجاني عبد الفتاح58

1999القاهرة٠٣-١١-١٩٨٧سيد مبارز سيد مبارز59

2007الجيزة١٢-٠١-١٩٨٦كريم صالح الدين خليل ابراهيم60

2007الجيزة٠٩-٠٣-١٩٨٥عمرو محمد بهاء الدين محمود61

2010القاهرة٠١-٠٩-١٩٨٨محمد يوسف محمد ابو قنديل62

2010كفر الشيخ٠٢-٠٩-١٩٨٩مجدي ضياء الدين محمود63

2011المنوفية٢١-١١-١٩٨٩محمد كمال يسن الشاذلي64

2008الغربية٠٧-٠٧-١٩٨٧عمرو محمد محمد الشبيني65

2014االقصر١٩-٠١-١٩٩٢محروس السيد مكي محمد66

2013القليوبية١٣-٠٥-١٩٩٢شيماء بدر يحيي السيد67

2002القاهرة٣١-١٢-١٩٨٧محمد علي علي ابراهيم68

2013بني سويف٣٠-٠٤-١٩٩١مصطفي معروف محمد ابراهيم69

2013القاهرة٢٤-٠٩-١٩٩٢منار عصام عبد الحكيم محمد70

2010القاهرة٠٧-٠٨-١٩٨٨عفاف ناجي محمد عبد المنعم71

2013الغربية٢١-١٠-١٩٩٠محمد وجيه عبد الحميد جاد72

2010القاهرة٠١-٠٢-١٩٩٠غادة علي محمد عبد الرحيم73

2013المنوفية٢٣-٠٨-١٩٩١محمد كمال عبد الفتاح جبريل74

2013القليوبية٠١-٠٨-١٩٩٢احمد جمال احمد علي البربري75

2013القليوبية ٢٥-٠٦-١٩٩٢حسن السيد ربحان السيد76

2009الغربية٠٣-٠٥-١٩٨٨ابراهيم محمد محمود ابو العنين77



2011الشرقية ١٥-٠١-١٩٩٠نادر محمد يوسف عبد الحق سكر78

2011الشرقية ٢٩-١٠-١٩٨٩محمد شحتة الشحات الشحات79

2013القليوبية٢٨-١٠-١٩٨٩عالء الدين انس ابو الفتوح80

2007الدقهلية ٢٧-١٢-١٩٨٦محمود علي محمد علي مراد81

2010المنوفية ٠٨-١٠-١٩٨٩محمد احمد جابر داود82

2011القاهرة٠٥-٠٦-١٩٨٩مجدولين رفعت انطوان 83

2009القاهرة١١-٠٦-١٩٨٧اكرم عادل صدقي مصطفي84

2012القليوبية١٥-١١-١٩٩٠عبدهللا سعيد عبد الرحمن محمد85

2009القاهرة٠٩-٠٥-١٩٨٨نرمين علي علي هندي86

2009الدقهلية ١٨-٠٢-١٩٨٨امير رءوف فهمي جرجس87

2012القاهرة٠٨-٠٨-١٩٩١روزان عصام يوسف محمد 88

2013البحيرة ١٠-١١-١٩٩١علي هشام علي يونس موسي89

2013الجيزة١٢-٠٤-١٩٩٢ريهام كمال احمد امين قاسم90

2014الفيوم٠١-٠٨-١٩٨٩لميس عصام مصطفي حسان91

2013القاهرة٠٨-١١-١٩٩٠حازم سامي ابراهيم عبد اللطيف92

2011الجيزة٢٢-٠٤-١٩٨٩احمد اسماعيل عبد الفتاح محمد93

2012البحيرة٠١-٠١-١٩٨٧سند عبد العاطي احمد سند 94

2013البحيرة٠١-١٠-١٩٩٢ابانوب اسعد اسعد ابراهيم95

2010القاهرة٢٣-٠٢-١٩٨٩ايات سيد علي يوسف96

2008المنوفية ١٠-٠٢-١٩٨٧مي خالد عبد الصمد عمارة97

2010كفر الشيخ٠١-٠١-١٩٨٧احمد عبد العليم عبد العزيز98

2012القاهرة٠٥-٠٥-١٩٩١مروة محمود جاد كامل99

2010الغربية ٢١-٠٢-١٩٨٦هاني محمد عبد الجابر سيد 100

2009المنوفية ٢٠-٠٨-١٩٨٧محمد موسي السيد موسي101

2012القاهرة٢٧-١١-١٩٩٠هدير محسن محمد يحيي102

2013القاهرة٠٨-١١-١٩٩٠حازم سامي ابراهيم عبد اللطيف103

2010البحيرة ١٠-٠١-١٩٨٨اشرف محمد عبد الشافي 104

2009المنوفية ٠١-٠١-١٩٨٨عبدهللا فضل ثابت فضل 105

2013القليوبية ١٦-٠٨-١٩٩٢نورهان محمد حمودة بسيوني 106

2009القاهرة ١٥-٠٣-١٩٨٧جمال صادق زهران صادق 107

2010الجيزة٣٠-٠٣-١٩٨٨احمد عابد عبد الغفار الجزيري108

2010القاهرة١٠-٠٦-١٩٨٤كرم سمير عبد الحليم حافظ 109

2012الجيزة٢٧-٠٦-١٩٨٨احمد صبحي حسن ابو عزيزة 110

2009القاهرة٠٧-٠١-١٩٨٧عصام شعبان عبد المحسن عبدهللا111

2013القاهرة ٠٩-٠٦-١٩٩٢رانيا رمضان احمد حسن 112

2008القاهرة ٠٦-١٠-١٩٧٩احمد معروف السيد سنوسي 113

2012القاهرة ٢٧-٠٣-١٩٩٠كرستينا حليم ابو اليمين 114

2013قنا ١٧-٠٧-١٩٩١اشرف بدوي جابر سعيد 115

2010القاهرة ٠١-١٠-١٩٨٩محمد صبري ابراهيم محمد عفيفي116

2014القاهرة ٠٣-٠٦-١٩٩٢هند احمد حسن محمد 117

2014القاهرة ١٩-٠٨-١٩٩٢هبة هللا صابر سيد 118

2012الجيزة٢٣-٠٩-١٩٨٨احمد حنفي محمد عبد الشافي 119

2012الشرقية ٠٥-١١-١٩٨١خليل جاد محمد حسن 120

2012الغربية ١١-٠١-١٩٩١محمود ناجي سعيد الخيري121

2011المنوفية ٢٥-٠١-١٩٨٩محمود محمد سعيد عبد الحليم 122



2011المنوفية ٢٥-٠١-١٩٨٩محمد محمد سعيد عبد الحليم 123

2011القاهرة ٠٣-٠٣-١٩٨٨ايه مصطفي عفيفي المصيلحي 124

2012القاهرة ١٠-٠٩-١٩٨٨احمد عبد النعيم عبد النعيم125

2013اسوان ١٨-١٠-١٩٩١محمود حجاجي جابر 126

2000القاهرة ١٢-١٠-١٩٧٥سيد فتحي احمد علي 127

2014القاهرة ٢١-٠١-١٩٩٢عطية محمود عطية مرسي128

2012المنوفية ١٥-٠١-١٩٩١هشام رفعت احمد علي129

2013القليوبية ٢٢-٠٦-١٩٩٥محمد عماد الدين عز الدين 130

2013قنا٠١-٠٦-١٩٨٩احمد جمال جاد الريس 131

2015اسيوط٠٣-٠٦-١٩٨٧شيماء عبد الكريم مصطفي132

2013الجيزة٠٣-٠٤-١٩٩٠جمال فرغلي عبد هللا فرغلي133

2011المنوفية٠٩-٠٤-١٩٨٩عبد هللا عبد الكريم مصطفي134

2012المنوفية٢١-٠٢-١٩٩١محمود عبد الفتاح ابراهيم 135

2008الجيزة٠٤-٠٧-١٩٨٧سلمي حسين ابراهيم 136

2008القاهرة ٢٨-٠٥-١٩٨٦محمد صالح الدين هدهد 137

2009القاهرة ٠١-٠١-١٩٨٧محمود صبحي الشعيبي محمد138

2008القاهرة ٢٥-٠٢-١٩٨٧رنيا عبد السالم محمد 139

2012القليوبية ٢٢-٠٤-١٩٩١محمود محمد مصطفي احمد 140

2006القليوبية ٣٠-١٠-١٩٨٢عمرو عبد العاطي عبد التواب141

2011القليوبية ١١-٠١-١٩٩١محمد احمد السيد مصطفي 142

2013القاهرة ٠١-٠١-١٩٩١السيد احمد السيد مصطفي 143

2011الفيوم٢٥-٠١-١٩٩٢عبد العزيز عويس محمد توفيق144

2008القاهرة ٠٩-٠٥-١٩٨٧محمد عبد الحميد ملوك 145

2013البحيرة ٣٠-٠٦-١٩٩٢صالح جميل مصطفي محمد 146

2011القاهرة ٠١-١٠-١٩٨٩ابراهيم سمير محمد 147

2011المنوفية ١٧-٠١-١٩٩١اميرة محي فرحات عبد الواحد148

2008القاهرة ٠٨-٠٦-١٩٨٨شيماء ابراهيم جالل بدر149

2011الجيزة ٠٩-٠٧-١٩٨٧حسن محمد احمد عبد الرحمن 150

2013القاهرة ١٨-١٢-١٩٩٢محمد حمدي عبد هللا 151

2013القاهرة١٧-٠٧-١٩٨٨عمر إبراهيم عبد العظيم152

2011القاهرة١٥-٠٨-١٩٨٩احمد فرج عبد الجواد علي 153

2009القليوبية٢٤-٠٦-١٩٨٦رامي محمد السيد بحيري154

2013الغربية٢٣-٠٤-١٩٩٢مصطفي وسام محمد عنب 155

2009الغربية٢٧-٠٩-١٩٨٧اسامة جمال محمد محمد لبن156

2012القاهرة٠٣-٠٩-١٩٨٩محمود عالء الدين مصطفي حسن157

2013القاهرة٠٣-٠١-١٩٨٩مصطفي عبد المحيد سيد مرسي158

2013الجيزة٠١-١٢-١٩٩٠رمضان جمعة مسلم محمد 159

2011القليوبية٢٣-١١-١٩٨٨محمود محمد محمود حسب هللا 160

2001القاهرة١٨-٠٦-١٩٨٠محمد بسيوني عبد الرحمن 161

2005القاهرة١٩-٠٢-١٩٨٥رنا اشرف جمال الدين محمد162

2013المنوفية٠١-٠٦-١٩٩١محمد حمدان عبد المطلب سالم 163

2010القاهرة٠٥-٠٣-١٩٨٩نهي محمد نديم مصطفي مصطفي164

2012الجيزة٢٣-٠٩-١٩٩١محمد بهجت عبد الباسط علي165

2010البحيرة١٠-٠٥-١٩٨٩محمد محمود محي الدين هبيلة166
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2013الشرقية ٠٨-٠٤-١٩٩٢ايمان محمد عبد الحميد سلطان167

2010االسماعيلية٢٨-٠٩-١٩٨٨محمد عمر السيد شمس الدين168

2012القليوبية ١٩-٠٦-١٩٨٨محمد سعد رمضان عبد الوهاب169

2006كفر الشيخ١٢-١١-١٩٨٥شرف محمد رمضان شرف170

2010المنوفية ١٨-٠٦-١٩٨٥احمد فوزي عبد العاطي محمد 171

2012القليوبية ١٩-٠٩-١٩٩١مصطفي محمود عبد العظيم 172

2009القليوبية١٣-١١-١٩٨٦اندرو زكي انور زكي 173

2013الجيزة٢٧-٠٦-١٩٩٠سيد السيد محمد السيد174
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